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PROGRAMA DE BOLSA UNIVERSITÁRIA 

EDITAL DIRGER 01/2019 

 

Dispõe sobre o processo seletivo para o 

Programa de Concessão de Bolsa Universitária, 

com recursos públicos municipais, instituídos 

pela Lei Municipal nº 1.414 de 17 de julho de 

2018. 

 

O Diretor Geral da Faculdade de Balsas, mantida pela Unibalsas 

Educacional Ltda, através de sua Comissão de Avaliação, nomeada pela portaria 

DIRGER nº 01/2019, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação – MDE de 

Balsas - MA tendo como base o que dispõe na Lei Municipal nº 1.414, de 17 de julho 

de 2018, no uso das atribuições e prerrogativas legais que lhes são conferidas, tornam 

público o processo seletivo para concessão de Bolsa Universitária, para o período 

letivo 2019.1 e 2019.2. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O processo seletivo obedecerá às normas estabelecidas pela Lei Municipal 

nº 1.414 de 17 de julho de 2018. 

1.2. O Programa de Concessão de Bolsa Universitária destina-se a contemplar os 

estudantes economicamente hipossuficientes, residentes em Balsas – MA, 

bem como fica reservado 6% (seis por cento) das bolsas a alunos negros e 

pessoas com deficiência. 

1.3. Visando contemplar o maior número possível de concessões de Bolsa 

Universitária, ficam excluídos do processo seletivo aqueles que já forem 

beneficiários de qualquer programa de concessão de bolsa de estudos, tais 

como PROUNI – Universidades para todos, Financiamento Estudantil - Fies, 

bolsas institucionais da Faculdade de Balsas, e afins, bem como os que 

possuem diploma de curso superior ou que estejam matriculados em escola 

pública de ensino superior. 
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1.4. O benefício poderá ser cancelado a qualquer tempo, em caso de constatação 

de falsidade da informação prestada ou de inidoneidade de documentos 

apresentados. 

 

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS 

 

2.1. O processo seletivo para a escolha dos beneficiários do programa será de 

responsabilidade da Faculdade de Balsas – Unibalsas, através da sua 

Comissão de Avaliação nomeada em portaria especifica. 

2.2. Para valer-se do benefício do Programa de Concessão de Bolsa Universitária 

o interessado deverá estar regularmente matriculado, caso não esteja 

matriculado este deverá passar pelo processo seletivo da Instituição de 

acordo com o regulamento interno, além de atender os seguintes critérios: 

 

I. Ser residente no Município de Balsas há pelo menos 5 (cinco) anos; 

II. Ser brasileiro nato ou naturalizado; 

III. Ter renda familiar de no máximo 3 (três) salários mínimos. 

 

2.3.     Para comprovar os critérios do item 2.2. o candidato deverá apresentar, os 

seguintes documentos: 

 

I. Requerimento da solicitação de Bolsa Universitária, expedido pela Central de 

Atendimento da Unibalsas; 

II. Célula de identidade (RG) e cadastro de pessoa física (CPF) do candidato e 

de seu representante legal quando o beneficiário for menor de 18 (dezoito) 

anos de idade; 

III. Título de eleitor do candidato e de seu representante legal quando o 

beneficiário for menor de 18 (dezoito) anos de idade e comprovante de 

votação do último pleito; 

IV. Certidão de casamento ou nascimento; 

V. Comprovante de residência no município dos últimos 5 (cinco) anos, caso o 

imóvel for alugado, apresentar contrato; 

VI. Histórico Escolar; 
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VII. Declaração de matrícula e adimplência com a Unibalsas, caso for aluno da 

Instituição; 

VIII. Comprovante de renda e/ou declaração de que não possui renda; 

IX. Atestado/laudo médico, caso esteja amparado pelo art.4º, inciso VI da Lei 

Municipal nº 1.414/2018; 

X. Autodeclaração étnico-racial, caso esteja amparado pelo art.4º, inciso VI da 

Lei Municipal nº 1.414/2018. (Anexo I);  

XI. Declaração de que não é beneficiário de outro programa de incentivo 

universitário, dessa forma atendendo o que preconiza o art. 8º, inciso I, da 

Lei Municipal nº 1.414/2018.  (Anexo II); 

XII. Ficha de inscrição. (Anexo III). 

   

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. As inscrições serão realizadas no período de 07 de fevereiro de 2019 a 15 

de fevereiro de 2019 na Faculdade de Balsas – Unibalsas das 14h00min 

às 20h00min. 

3.2. O processo seletivo do Programa de Concessão de Bolsa Universitária de 

que trata este Edital, será realizado exclusivamente na Central de 

Atendimento da Unibalsas, mediante o preenchimento da ficha de inscrição, 

juntamente com a documentação prevista no item 2.3. 

3.3. A bolsa de estudo será de 50% (cinquenta por cento) do valor da 

mensalidade. 

3.4. Não serão aceitos quaisquer pedidos fora do período determinado. 

3.5. O preenchimento da ficha de inscrição e entrega da documentação, não 

garante a concessão da bolsa. 

3.6. A inscrição do candidato no processo seletivo do Programa de Concessão de 

Bolsa Universitária implica automaticamente na autorização para: 

 

I. A utilização e divulgação das informações contidas na ficha de inscrição, 

bem como a expressa concordância quanto à apresentação de quaisquer 

documentos solicitados pela Comissão de Avaliação; 

II. Divulgação, quando requerido por qualquer órgão fiscalizador, das 

informações prestadas por ocasião de sua inscrição; 
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III. Divulgação da lista de beneficiários. 

 

3.7. No decorrer deste processo seletivo, as informações de interesse dos 

candidatos estarão disponíveis no portal da Unibalsas 

(www.unibalsas.edu.br) e no mural da Instituição. 

3.8. É de inteira responsabilidade dos candidatos à observância dos prazos 

estabelecidos neste Edital, bem como o acompanhamento de eventuais 

alterações e verificação de seus resultados, por meio do portal da Unibalsas 

(www.unibalsas.edu.br) e do mural da Instituição. 

 

4.  DAS VAGAS DISPONÍVEIS 

 

4.1. O valor da bolsa de estudo será de 50% (cinquenta por cento) do valor da 

mensalidade de cada estudante beneficiário do programa, devendo o aluno 

arcar com o restante dos valores das mensalidades. 

4.2. Na concessão das bolsas de estudo será computado apenas o valor das 

mensalidades, excluídos, disciplinas em regime de dependência, materiais 

didáticos e outros encargos ou taxas. 

4.3. As bolsas serão distribuídas para os cursos de graduação, conforme abaixo: 

 

I. Curso de Administração; 

II. Curso de Agronegócio; 

III. Curso de Ciências Contábeis; 

IV. Curso de Direito; 

V. Curso de Gestão Comercial; 

VI. Curso de Pedagogia; 

VII. Curso de Produção Publicitária; 

VIII. Curso de Sistemas de Informação. 

 

5. DA CONCESSÃO 

 

5.1. A concessão da Bolsa Universitária, prevista neste Edital, será concedida a 

partir da segunda mensalidade. 

http://www.unibalsas.edu.br/
http://www.unibalsas.edu.br/
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5.2. A Bolsa Universitária incidirá sobre o valor bruto cobrado em cada 

mensalidade. 

5.3. Caso o estudante selecionado tenha quitado alguma parcela, o valor da 

bolsa será considerado para a parcela seguinte. 

5.4. O não pagamento das parcelas de semestralidade dentro do vencimento terá 

incidência de juros e multa cabíveis por lei, estabelecidos pela Faculdade de 

Balsas. 

5.5. Nas parcelas de 2 a 6 o beneficiário terá o desconto institucional de 

pontualidade de 5% (cinco por cento) no valor correspondente a sua 

reponsabilidade de pagamento. 

5.6. O bolsista com inadimplência não terá sua bolsa renovada no semestre 

2019.2, devendo sanar a inadimplência até o prazo de renovação da bolsa, 

divulgado semestralmente.  

 

6. DO CANCELAMENTO DA BOLSA 

 

6.1. O beneficiário poderá perder a bolsa de estudo, nos seguintes casos: 

 

I. Reprovação no curso que recebeu o beneficio; 

II. Trancamento da matrícula, abandono do curso, transferência de curso ou 

turno; 

III. Receber advertência disciplinar; 

IV. Residir em outro município; 

V. Inadimplência; 

VI. Pendências acadêmicas; 

VII. Renda familiar per capita máxima superior à estipulada no item 2.2; 

VIII. Reprovação na avaliação de desempenho da comissão, assegurada à ampla 

defesa do aluno. 

 

7. VALIDADE DA BOLSA 

 

7.1. O benefício corresponde o período letivo 2019.1 e 2019.2. 

7.2. Caso haja disponibilidade de vagas no decorrer do ano letivo, o benefício 

será concedido a partir da data da aprovação. 
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8. DA CLASSIFICAÇÃO 

 

8.1. A classificação dos candidatos será a partir do perfil socioeconômico e 

desempenho acadêmico. 

8.2. O estudante que tiver maioridade civil e/ou representante legal que omitir ou 

prestar informações e/ou documentação falsa, poderá ter o beneficio 

cancelado, mesmo que o fato seja constatado no decorrer do semestre, 

ficando na obrigação de restituir todas as parcelas usufruídas indevidamente, 

até a data do cancelamento, independentemente da época em que foi 

constatado o fato delituoso. 

 

9. DO RESULTADO 

 

9.1. O resultado dos selecionados para concessão de Bolsa Universitária será 

divulgado no site da Instituição a partir do dia 18 de fevereiro de 2019. 

9.2. Após a divulgação do resultado, os selecionados deverão comparecer na 

Instituição até o dia 19 de fevereiro de 2019, para efetivar a matrícula, sob 

pena de serem chamados os suplentes para a vaga. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1. A inscrição do candidato implica na aceitação das normas que regem o 

processo seletivo de Bolsa Universitária descritas neste Edital. 

10.2. A falta de qualquer documentos ou descumprimento dos prazos levará ao 

imediato indeferimento do pedido e ao consequente arquivamento do 

requerimento. 

10.3. O preenchimento dos requisitos estabelecidos neste Edital, bem como, a 

entrega da documentação, dentro de prazos estabelecidos, não garante, por 

si só, a concessão de Bolsa Universitária, uma vez que é necessário 

considerar a disponibilidade orçamentária e de vagas, previstas para 

concessão de bolsas, conforme disposição legal. 

10.4. O prazo deste Edital, bem como a concessão das bolsas, refere-se ao ano 

letivo 2019. 
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10.5. Não havendo pendência acadêmica e financeira, o beneficiário terá sua bolsa 

do período letivo de 2019.2 renovada automaticamente, caso haja pendência 

este deverá se dirigir a Central de Atendimento para regularizar dentro do 

prazo de bolsas institucionais. 

10.6. O preenchimento de vagas decorrentes de prorrogação de prazo do Edital 

obedecerá à lista de espera proveniente do anterior, desde que todos os 

requisitos para concessão do beneficio sejam preenchidos. 

10.7. Para análise da renda per capita familiar será considerado o valor bruto dos 

proventos, sem qualquer tipo de dedução, independente de sua origem e 

tipo, salvo a pensão alimentícia. 

10.8. A Bolsa Universitária é definitivamente deferida ou indeferida após o parecer 

da Comissão de Avaliação, que poderá ser realizada a partir da data de 

entrega da documentação. 

10.9. A comissão poderá solicitar a qualquer momento documentação 

complementar que achar necessário, bem como visita in loco para o fiel 

cumprimento da Lei Municipal nº 1.414/18 e deste Edital. 

10.10. O candidato poderá esclarecer suas dúvidas quanto ao Edital e à 

documentação necessária na Central de Atendimento da Unibalsas. 

10.11. As omissões e os esclarecimentos adicionais relativos a este Edital serão 

supridos e prestados pela Comissão de Avaliação. 

 

 

DÊ-SE CIÊNCIA E PUBLIQUE-SE. 

 

 

 

Balsas, MA, 06 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

 

RENAN FRANCISCO HONAISER 

Diretor Geral 
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ANEXO I 

EDITAL DIRGER 01/2019 

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL 

 

Eu, _______________________________________________________brasileiro (a), 

de estado civil ______________________, portador (a) do CPF/MF n.º 

_______________________ e CI/RG __________________________, residente e 

domiciliado (a) na _____________________________________________  

_________________________ n.º______ Bairro _____________________________, 

na cidade de __________________________, UF_________, com telefone 

___________________, DECLARO,  para     o     fim específico  de  atender  ao  item  

1.2.  do  Edital  do Programa de Concessão de Bolsa Universitária,  que  sou  negro. 

As informações acima são verdadeiras e estou ciente que a omissão de informações 

ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes implicam no 

cancelamento do recebimento da Bolsa Universitária e obrigam a imediata devolução 

dos valores indevidamente recebidos, além das medidas judiciais cabíveis. 

 

E, por ser verdade, firmo a presente declaração. 

 

Balsas,_____ de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Requerente 
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ANEXO II 

EDITAL DIRGER 01/2019 

DECLARAÇÃO DE NÃO BENEFICIÁRIO DE BOLSAS DE ESTUDO OU OUTROS 

BENEFÍCIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTAS 

 

Eu,________________________________________________________brasileiro (a), 

de estado civil ______________________, portador (a) do CPF/MF n.º 

_______________________ e CI/RG __________________________, residente e 

domiciliado (a) na _____________________________________________ n.º______ 

Bairro _____________________________, na cidade de 

__________________________, UF_________, com telefone ___________________, 

pleiteante da Bolsa Universitária, declaro para os devidos fins sob as penas da lei, que 

não possuo bolsa de estudo ou qualquer outro benefício financeiro para realizar curso 

de nível superior.  

DECLARO ainda, que as informações acima são verdadeiras e estou ciente que a 

omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou 

divergentes implicam no cancelamento do recebimento da Bolsa Universitária e 

obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente recebidos, além das medidas 

judiciais cabíveis. 

 

E, por ser verdade, firmo a presente declaração. 

 

 

Balsas,_____ de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Requerente 
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ANEXO III 

EDITAL DIRGER 01/2019 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO  

 

Requerente:____________________________________________________________ 

Data Nascimento: ___/___/____CPF: __________________RG: ________________ 

Idade:_____Estado civil: (  )solteiro  (   )casado (   )separado (   )viúvo (   )união estável  

End.:________________________________________________________N.º_______ 

Bairro:_________________CEP:____________ Cidade:_____________________  

UF:_______Telefone:__________Celular:_____________e-mail:_________________ 

Título Eleitoral N.º________________Zona__________Cidade___________________ 

Curso:________________________________Período:_________________________ 

Cor/Raça______________________________________________________________ 

Pessoa com deficiência: ( ) sim ( ) não      Qual?______________________________ 

Já possui curso superior: (  ) sim  (  ) não    Qual?_____________________________ 

Assinale qual das situações abaixo você se encaixa: 

a. (    ) Cursou ensino médio completo em escola pública; 

b. (    ) Cursou o ensino médio completo em instituição privada; 

c. (    ) Cursou o ensino médio em escola pública e privada. 

 

2. INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS 

 

(   )Empregador  (   )Empregado  (    )Desempregado (  )Autônomo  (   )Estagiário 

Local de trabalho: _______________________Telefone/Fax: __________________ 

Função/Cargo/Atividade: ____________________Renda Mensal: R$_____________ 

 

3. BOLSAS DE ESTUDO 

 

Você possui bolsa de estudo de alguma instituição ou empresa?    Sim (   )       Não (   ) 

Qual Instituição? _________________________________Percentual ___________ % 



 

11 
 

 

4. MORADIA 

 

Você reside com? 

(    )  Família (pai, mãe, irmãos)   (    )  Esposo (a) e filhos 

(    )  Sozinho                                 (    )  Pensão 

(    )  República                              (    )  Outros, especificar: ______________ 

 

5. GRUPO FAMILIAR 

 

Parente 01 

Parentesco_______________________Nome_______________________________ 

CPF nº.____________________________RG nº.____________________________ 

Ocupação: (  ) empregador  (  ) empregado (  ) desempregado (  ) autônomo 

Local de trabalho____________________Função/Cargo________________________ 

Renda Mensal R$_____________________Telefone___________________________ 

Título Eleitoral N.º____________________Zona__________Cidade_______________ 

 

Parente 02 

Parentesco_______________________Nome_______________________________ 

CPF nº.____________________________RG nº.____________________________ 

Ocupação: (  ) empregador  (  ) empregado (  ) desempregado (  ) autônomo 

Local de trabalho____________________Função/Cargo________________________ 

Renda Mensal R$_____________________Telefone___________________________ 

Título Eleitoral N.º____________________Zona__________Cidade_______________ 

 

DECLARO para os devidos fins, que as informações acima expressas são verdadeiras, 

bem como que o preenchimento da ficha de inscrição e entrega da documentação, não 

garante a concessão da bolsa._________________________________________ 

(Assinatura do Requerente). 

 

Caso seja um dos beneficiários do Programa Bolsa Universitária, DECLARO que estou 

ciente que poderei ser indicado (a) para realizar estágio na Prefeitura Municipal de 

Balsas, sem ônus para esta, por 100 (cem) horas por ano de benefício em 
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conformidade com o art.9, da Lei nº 1.414/2018.  

_________________________________________ (Assinatura do Requerente). 

 

Estou ciente que a Bolsa Universitária é no percentual de 50% (cinquenta por cento), 

do valor da mensalidade do curso que pleiteio na Faculdade de Balsas/UNIBALSAS, e 

para tanto DECLARO, para os devidos fins de direito, que estou de acordo com os 

ditames previstos na Lei Municipal n.º 1.414 de 17 de Julho de 2018 e no Edital n.º 

001/2019, para o fim específico de Bolsa Universitária, assumindo o compromisso de 

cumprir o Art. 3º da Lei Municipal supracitada. 

________________________________________ (Assinatura do Requerente). 

 

Pelo que acabo de declarar é o puro teor da verdade e anexo a 

documentação necessária, conforme determinado na Lei Municipal e Edital. 

 

Nestes Termos, 

Peço Deferimento. 

 

Balsas,_____ de fevereiro de 2019. 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Requerente 

 

Parecer da Comissão de Avaliação 
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ANEXO IV 

EDITAL DIRGER 01/2019 

LISTA DE DOCUMENTOS 

 

Bolsa Universitária 

 Financiamento de curso superior destinado a estudantes de renda familiar insuficiente 

(até 03 Sal. Min.) para o cumprimento das mensalidades; 

 Valor: 50% do valor das mensalidades; 

 Requerente menor de idade: terá que apresentar um responsável. 

 

Grupo Familiar 

Documentos do Requerente: 

 Requerimento – Anexo III, devidamente preenchido; 

 Preenchimento dos Anexos I e II disponíveis neste Edital*, (quando for o caso); 

 Preenchimento dos anexos disponíveis neste Edital;  

 Declaração de Dados Complementares; 

 CPF e outro documento de identificação com foto (RG, CTPS); 

 Comprovante de endereço, (se o imóvel for alugado, apresentar contrato e último 

comprovante de pagamento); 

 Título de Eleitor e comprovante de votação do último pleito; 

 Certidão de casamento;  

 Histórico Escolar  

 Declaração de matrícula e adimplência com a Unibalsas, caso for aluno da Instituição; 

 Comprovante de renda e/ou declaração de que não possui renda; 

 Último contracheque, para assalariados; 

 Últimos Recibos de Pagamento de Autônomo e/ou outros documentos hábeis, 

para autônomos ou profissionais liberais; 

 Documento emitido ou reconhecido por órgãos oficiais, para os componentes do 

Grupo Familiar sem fonte de renda; 

 Atestado/laudo médico (doenças graves e deficiência) *, (quando for o caso). 
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Documentos dos membros do Grupo Familiar: 

 CPF e outro documento de identificação com foto (RG, CTPS); 

 Comprovante de renda dos membros e/ou declaração de que não possui renda:  

 Último contracheque (recibo salário), para assalariados; 

 Últimos Recibos de Pagamento de Autônomo e/ou outros documentos hábeis, 

para autônomos ou profissionais liberais; 

 Último recibo de pagamento de Pró-Labore, para empresários e empregadores; 

 Documento emitido ou reconhecido por órgãos oficiais, para os componentes do 

Grupo Familiar sem fonte de renda; 

. 

 

Deficiências com expressa referência ao Código Internacional de Doenças 

 Deficiência Física: alteração completa, parcial ou total de um ou mais segmentos do 

corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se 

sob a forma de paraplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de 

membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 

adquirida, excetos as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 

para o desempenho de funções; 

 Deficiência Auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis ou 

mais; 

 Deficiência Visual: cegueira, na qual a acuidade visual é menor ou igual a 0.05 no 

melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade 

visual de 0,3 e 0,5 no melhor olho, com a melhor correção ótica; nos casos nos quais 

a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos forem igual ou menor que 

60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; 

 Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 

manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 

habilidades adaptativas; 

 Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências.  

 

*  Os documentos marcados deverão ser apresentados quando se enquadrar no caso. 

 


